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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπαγωγή της επιχείρησης «Κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε» με δ.τ. «MACENERGY II», στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «RE CLEAR ENERGY
LIMITED ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. ..............................
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης. ........................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙ−
ΚΗ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΒΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. ...............
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΑΒΡΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ−
ΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ............
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΥ SECRET ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΜΥ SECRET Ε.Π.Ε.», στις
διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης. ..................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
και ΥΙΟΙ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. .............
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑ−
ΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΛΑΚΩ−
ΝΙΑΣ», στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης. ...................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΟΥΡΗΣ Π. και ΔΡΑ−
ΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης. ..............................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΙΑΜΑΚ Α.Ε», στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης. ..................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3

(1)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε» με δ.τ. «MACENERGY II», στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

4

5

6

7

8

9

Με την 10456 /ΥΠΕ/5/03579/Ε/Ν. 3299/04/5−3−2012 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «Κ. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε» με δ.τ. «MACENERGY II» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αφορά στη δημιουργία τεσσάρων φωτοβολταϊκών
σταθμών, (Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος
99,36 KW έκαστος, στο Δήμο Ευρώτα και στο Δήμο
Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα
επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και
έντεκα λεπτών του ευρώ (1.197.749,11 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χι−
λιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
του ευρώ (479.099,65 €).
Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26/09/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «RE CLEAR ENERGY
LIMITED ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 10206/ΥΠΕ/5/03743/Ε/Ν.3299/2004/ 2.3.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.
3299/2004 της επιχείρησης «RE CLEAR ENERGY LIMITED
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΜΟΡ−
ΦΩΣΗ ΕΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μο−
νάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής
ισχύος 99,33 KW, στο Δήμο Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου,
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικής επιχορηγούμενης
δαπάνης ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 25% επί του
κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό
επιχορήγησης εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4/10/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(3)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στις
διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την 10555/ΥΠΕ/5/03509/Ε/Ν. 3299/2004/05−03−2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν.3299/04, της επιχείρησης «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 80KW στη θέση «ΒΑΘΕ
ΜΑΣΧΑΛΙΑ», του Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (πρώην Δ. Γερο−
ποτάμου), του Νομού ΡΕΘΥΜΝΗΣ, συνολικής επιχορηγού−
μενης δαπάνης ποσού διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων
(288.000) Ευρώ, με επιχορήγηση συνολικού ποσού εκατόν
δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων (115.200) Ευρώ, δηλαδή
ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους
της επιχορηγούμενης επένδυσης.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτρο−
πής 26−09−2011 (ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(4)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ −
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΑΤΕΒΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 10209/ΥΠΕ/5/03920/Ε/Ν.3299/2004/
2.3.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΒΡΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΒΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης που ανα−
φέρεται στην Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτο−
βολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99,75 KW, στο
Δήμο Τρικκαίων, του Νομού Τρικάλων, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του
κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή, ποσό
επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 3/11/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΑΒΡΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 10458/ΥΠΕ/5/03680/Ε/Ν.3299/04/5−3−2012 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
της επιχείρησης «ΛΑΒΡΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού
σταθμού, ονομαστικής ισχύος 80 KW, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003:
401.1), στη θέση Χάρακας Ξηρολίμνης, του Δήμου Σητείας,
του Νομού Λασιθίου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων διακο−
σίων ευρώ (115.200 €).
Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4/10/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΥ SECRET ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΓΕΥ−
ΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΜΥ SECRET Ε.Π.Ε.», στις δια−
τάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Με την 10446/ΥΠΕ/5/03640/Ε/Ν. 3299/04/5−3−2012 από−
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φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΜΥ SECRET ΔΙΑΙΤΗ−
ΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΜΥ SECRET Ε.Π.Ε.», για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, που αναφέ−
ρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ονο−
μαστικής ισχύος 99,36 KW, στη θέση Βαζούρια, του
Δήμου Πολυδάμαντα, του Νομού Λαρίσης, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων
(360.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιά−
δων (144.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4/10/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ε.Ε» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αφορά στη δημιουργία εννέα φωτοβολταϊκών σταθμών
(Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 69,93 KW
έκαστος, στο Δήμο Λέσβου, του Νομού Λέσβου, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων διακοσίων
εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (2.268.000,00€).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων επτά χιλιάδων διακο−
σίων ευρώ (907.200,00€).
Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3/11/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

(9)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΟΥΡΗΣ Π. και ΔΡΑ−
ΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ και
ΥΙΟΙ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το
κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την αριθμ. 10201/ΥΠΕ/5/03647/Ε/Ν.3299/2004/
2.3.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«Γ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ και ΥΙΟΙ Α.Ε.» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία
φωτοβολταϊκού σταθμού), ονομαστικής ισχύος 93,15
KW, στο Δήμο Ζίτσας, του Νομού Ιωαννίνων, της Περι−
φέρειας Ηπείρου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
ποσού διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων
πέντε ευρώ (251.505 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή,
ποσό επιχορήγησης εκατόν χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ
(100.602 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4/10/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(8)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑ−
ΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΛΑΚΩ−
ΝΙΑΣ», στις διατάξεις του Ν.3299/04, όπως ισχύει, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την 10450/ΥΠΕ/5/03973/Ε/Ν. 3299/04/5−3−2012 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
της επιχείρησης «ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

Με την αριθμ. 10195/ΥΠΕ/5/03669/Ε/Ν.3299/2004/ 2.3.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΑΟΥΡΗΣ Π. και ΔΡΑ−
ΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκού
σταθμού), ονομαστικής ισχύος 99,75 KW, στο Δήμο Κα−
λαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού
διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (238.000 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή,
ποσό επιχορήγησης ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια
ευρώ (95.200 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4/10/2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(10)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΙΑΜΑΚ Α.Ε», στις διατάξεις
του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 10452/ΥΠΕ/5/03575/Ε/Ν.3299/04/5−3−2012 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04,
της επιχείρησης «ΒΙΑΜΑΚ Α.Ε» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αφορά στη δημιουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών,
(Κ.Α ΣΤΑΚΟΔ 2003: 401.1), ονομαστικής ισχύος 99,36 KW
έκαστος, στη θέση Τρύπια Πέτρα, του Δήμου Σπάρτης,
του Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα
τριών ευρώ και έντεκα λεπτών του ευρώ (825.553,11 €).
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Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης τριακοσίων τριάντα χιλιάδων δια−
κοσίων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του
ευρώ (330.221,25 €).
Με την επένδυση, δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26/09/2011
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(11)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 9731/ΥΠΕ/5/03416/Ε/Ν. 3299/2004/01−03−2012 Από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΑ−
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της,
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,54 kw για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ. κλάδου ΣΤΑΚΟΔ:
4011) στη θέση «ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ (ΓΡΕΜΠΕΝΙΑ)» του Δήμου
ΗΛΙΔΑΣ (τέως ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) του Νομού ΗΛΕΙΑΣ, συνολικής
δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00 €) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000,00 €) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26/9/2011
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 22181/Α2
(12)
Επιχορήγηση της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
2. Του άρθρου 43 παρ. 5 του Ν. 3848/2010.
3. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).
4. Τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευ−
μάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, οικονομικού έτους 2012, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την επιχορήγηση προς την «Ορθόδο−
ξη Ακαδημία Κρήτης» στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000 €) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2469
«Επιχορήγηση σε λοιποί Εκκλησιαστικούς οργανισμούς»
του Ε.Φ. 19−230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων» του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 23464/Γ2
(13)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/
17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984) υπουργικής απόφασης για
αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 «Εκ−
παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3475/2006 «Οργάνω−
ση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Τις υπ’ αριθμ. 21/30.7.2008 (θέμα 2ο), 26/26.8.2008 (θέμα
7ο), 27/1.9.2008 (θέμα 2ο) και 28/2008 (θέμα 2ο) πράξεις
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του
για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του
Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.
3. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 υπουργική απόφαση
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ.
και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ Β΄ 1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/2.12.2011 απόφαση του Πρω−
θυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ−
πουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ Β΄ 2748).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984, σελίδα 28644) υπουργική από−
φαση όσον αφορά στη Σημείωση 1 ως ακολούθως:
1. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευ−
τικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με
τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το
υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές
ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα
δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα
είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί,
οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέ−
πει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών
ωρών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση
το ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον
δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το
υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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